Наручилац: Геронтолошки центар Матарушка Бања
Адреса: Матарушка Бања ул. Драгутина Гвозденовића 53
Установа социјалне заштите
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 248/17 од 06.03.2017. године,
наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
1. За јавну набавку добара бр. 02/2017: Предмет јавне набавке бр. 03/2016 су: добра – набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање. Ознака из ОРН: 0931000 – електрична енергија.

2. Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
4. Понуде се подносе у складу са конкурсном документацијом, а на основу достављеног
односно објављеног Позива за подношење понуда. Понуде морају бити у целини припремљене
у складу са конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку
јавне набавке, а на основу достављеног односно објављеног позива. Понуда се подноси
искључиво на обрасцима који су саставни део конкурсне документације.
5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе
утврђени конкурсном документацијом:
 Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки.
6. Понуде се могу поднети непосредно или путем поште:
-

на адресу: Геронтолошки центар Матарушка бања, Матарушка бања ул. Драгутина
Гвозденовића 53, са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку добра – електрична енергија, ЈН
бр 02/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”. Понуде се подносе у затвореној коверти.

7. Рок за подношење понуде је 06.04.2017. године, до 10:00 часова, без обзира на начин
доставе. Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.
8. Отварање понуда ће се обавити дана 06.04.2017. године. године у 10:15 часова, у
просторијама наручиоца у Геронтолошком центру Матарушка бања, Матарушка бања ул.
Драгутина Гвозденовића 53, канцеларија правне службе.
9. Јавном отварању могу присуствовати овлашћени представници понуђача који морају имати
писмено овлашћење односно пуномоћ који предају Комисији пре отварања понуда.
10. Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

11. Лице за контакт: за правна питања у вези са подношењем понуда и конкурсном

документацијом путем мејла vladimirdjokovicgc@gmail.com, телефон 062/805-8418
Комисија за јавну набавку бр. 02/2017

